
 
 

 

ANLUX AM 35 EAB/S BIDI csőmotorok végállás beállításai 

 

1. Első távirányító programozása: 

Helyezzük áram alá a motort vagy ha ezen már túl vagyunk akkor nyomjuk le a motoron található 

program gombot.  

- Tanítás: Nyomjuk le hosszan (kb 3 másodpercre) a STOP gombot míg a motor mozgással és 

hanggal vissza nem jelez. Ekkor megtörtént a távirányító és a motor összehangolása. 

- Forgás irány: Amennyiben szükséges a forgásirány váltása azt a motoron lévő program gomb 

megnyomását követően nyomjuk le egyszerre a FEL + LE gombokat és tartsuk nyomva kb. 5 

másodpercig. A motor kettő rövid fel le mozgással jelzi, hogy a forgás irány megváltozott.  

 

2. Felső végállás beállítása: 

A beállítás felszerelt állapotban vagy a redőny lábra állításával lehetséges! 

- A motor az első üzembe helyezést követően automatikusan végállás programozó állásban 

van! Ennek egyértelmű jele, hogy csak léptetve mozog a FEL és LE gombok nyomására.  

- Tartsuk lenyomva a FEL gombot, mire a motor automatikusan elindul felfelé, a végállás előtt 

egy kb. 10-15 cm-re a STOP gomb megnyomásával állítsuk meg a palástot.  

- Ezt követően a FEL gomb segítségével léptessük a kívánt felső végállásba terítéket.  

- Amint elértük a kívánt felső végállást a FEL + STOP gomb egyszerre történő nyomva 

tartásával (kb. 3 másodperc) tudjuk menteni a pozíciót. A sikeres mentést a motor mozgással 

jelzi. 

3. Alsó végállás Beállítása: 

A beállítás felszerelt állapotban vagy a redőny lábra állításával lehetséges! 

-  Tartsuk lenyomva a LE gombot, mire a motor automatikusan elindul felfelé, a végállás előtt 

egy kb. 10-15 cm-re a STOP gomb megnyomásával állítsuk meg a palástot.  

- Ezt követően a LE gomb segítségével léptessük a kívánt felső végállásba terítéket.  

- Amint elértük a kívánt felső végállást a LE + STOP gomb egyszerre történő nyomva tartásával 

(kb. 3 másodperc) tudjuk menteni a pozíciót. A sikeres mentést a motor mozgással jelzi. 



 
 

 

 

3. Végállások újra tanítása: 

A beállítás felszerelt állapotban vagy a redőny lábra állításával lehetséges! 

- Függően attól, hogy melyik végállást szeretnénk módosítani, nyomjuk le azt az IRÁNYT + STOP 

gombot kb. 5 mp-ig.  

- Ekkor a motor vissza jelez. (így töröltük azt a végállást amelyik irány gombot nyomtuk)  

- Ezt követően motor automatikusan végállás beállítási módba kerül (tehát léptetve 

működtethető)! Az új pozíciót a fent leírtak alapján tudjuk rögzíteni. 

-  

3. Nyomaték érzékelés kikapcsolása 

Minden gombnyomást követően várjuk meg a motor visszajelzését csak ezt követően adjuk ki az 

újabb parancsot. 

- P2 - STOP - LE 

A fenti parancs kiadását követően attól függően, hogy hány bemozdulást végez a motor 

tudjuk, hogy mely beállítást érvényesítettük. 

1. mód(bemozdulás): az alsó és felső végállások beállítását követően a határértékekhez 

viszonyított első 20cm-en nincs elakadás érzékelés.  

2. mód(bemozdulás): az alsó és felső végállások beállítását követően a határértékekhez 

viszonyított első 10cm-en nincs elakadás érzékelés.  

3. mód(bemozdulás): Nincs érzékeny elakadást észlelő funkció a határértékeken belül 


